
 

 

 

 

 

Làm thế nào để đầu tư của bạn được an toàn 

 

  



Sự biến động của thị trường chứng khoán có nghĩa là không đầu tư hết 100% để 

đảm bảo sự an toàn. Mặt khác, nhà đầu tư có thể sử dụng một số phương pháp để 

bảo vệ các khoản đầu tư của họ. Điều quan trọng là để được đảm bảo và kiên 

nhẫn.  

 

 

Phương thức đầu tư của bạn được an toàn 

Có nguy cơ cao, đầu tư cao thường đi kèm với những rủi ro quá lớn, đặc biệt là 

nếu bạn đang phụ thuộc vào đầu tư của bạn cho nghỉ hưu. Một lần nữa, nó không 

thể loại bỏ tất cả các rủi ro nhưng có rất nhiều bạn có thể làm để giảm thiểu những 

rủi ro và tăng lợi nhuận. 

Đầu tư vào chứng khoán và cổ phiếu có lịch sử ổn định với lợi nhuận thấp. Ví dụ 

phổ biến bao gồm trái phiếu tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và tài khoản thị trường 

tiền tệ. Cũng như đầu tư vào các công ty cũng như thành lập với những biến động 



nhỏ trong giá cổ phiếu. 

Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn để bảo vệ toàn bộ danh mục đầu tư của bạn 

chống lại các khoản đầu tư có hiệu suất thấp. Đa dạng hóa làm giảm khả năng đầu 

tư nhiều hoạt động không tốt cùng một lúc. Ví dụ, giả sử bạn đầu tư duy nhất 

trong Tổng công ty A. Điều này để lại toàn bộ danh mục đầu tư của bạn trong hoạt 

động của Tổng công ty A. Ngược lại, đầu tư vào Tổng công ty A, Công ty B và 

nhiều chứng khoán làm giảm tác động tiêu cực nếu Tổng công ty A bắt đầu hoạt 

động kinh doanh chững lại. Trang web của Ngân hàng Tracker nói không bao giờ 

đầu tư 5 phần trăm của tổng số tài sản của bạn trong một chuyên ngành đầu tư. 

 

Làm thế nào để đầu tư của bạn được an toàn 

Giảm số lượng các phong trào bạn thực hiện. Các khoản đầu tư tự nhiên dao động 

lên và xuống. Đó là tự nhiên muốn đổ một khoản đầu tư khi nó bắt đầu hoạt động 

không tốt, nhưng hành động nhanh chóng làm tăng khả năng mất tiền. Các khoản 



đầu tư rủi ro thấp có thể làm tăng giá trị theo thời gian. 

Nghiên cứu các quyền của mình theo từng đầu tư. Ví dụ, các ngân hàng được liên 

bang bảo hiểm bảo vệ tài khoản của bạn lên đến một mức nhất định. Biết tiền của 

bạn là an toàn có thể ngăn chặn những hành động đầu tư vội vàng. Một số khoản 

đầu tư như trái phiếu và các tài khoản thị trường tiền tệ cũng được áp dụng lệ phí 

khi đầu tư đang chuyển một số trường hợp. Xác định các khoản phí này và áp 

dụng trước khi thực hiện đầu tư. 
 

 


